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SRB Technologie / SRB Technology
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Arno Barthelmes je majitelem rodin-
ného podniku a značky SRB, která 
Vám zaručuje kvalitní zpracování. 

S využitím 
vybraných 
speciálních 
materiálů 
a použitím 
nejmodernějších 
leteckých 
technologií při 
výrobě jsou 
naše výrobky 
vysoce kvalitní 
již od roku 1884.
Díky úzké spol-
upráci s mnoha 
sportovci a 
trenéry neustále 
optimalizujeme 
naše kolečkové lyže a vyvíjíme nové 
inovativní produkty. Vysoké standardy 

kvality jsou zajištěny moderními si-
mulacemi FEM a speciálně vyvinutým 
vytrvalostním testem TÜV. Kromě 

toho má SRB se svými 
nabídkami služeb 
skvělé prodejní místo 
na trhu.

The brand name SRB from the 
family-owned enterprise Arno 
Barthelmes guarantees you a solid 
processing, the use of selected special 
materials and the use of the latest 
technologies of aerospace at the 

manufacturing and design of 
our high-performance sport 
equipments since 1884. 
Through close cooperation 
with many athletes and 
coaches, we are constantly 
optimizing our skirollers and 
developing new, innovative 
products. The high quality 
standards are ensured by 
modern FEM simulations and 
a specially developed endu-
rance test by TÜV. In addition, 

SRB has a great unique selling 
point on the market with its service 
offerings.

Směs gumy na kolečkách pro 
naše použití je speciálně 
navržena od 
zkušených výrobců 
pryže. Vysoce 
kvalitní ráfky z 
hliníkové slitiny 
jsou trvale spo-
jeny speciálním 
vulkanizačním 
procesem s pryžovou 
pneumatikou. Vzhledem 
k neustálé spolupráci se závod-
níky různých běžeckých disciplín 
vytvořila značka SRB speciální 
kaučukové směsi. Kolečka SRB 
jsou k dispozici ve střední, střední 
speciální a vysoké rychlosti. Kola 
jsou podobně označena „M“, „MS“ 
a „F“. Teplo, které je vytvářeno 
při jízdě, je optimálně odváděno 
speciální chladicí geometrií 
slitinových ráfků. Použité složky 
směsí poskytují velmi vysoký počet 
najetých kilometrů, jsou velmi 
odolné proti oděru, tlumení vibrací 
a nabízejí vysoký protiskluzový 
bezpečnostní standard pro suché 
a mokré povrchy vozovky, což 
znamená vždy optimální přilnavost. 
Zaručujeme proto velmi pohodlný 
a příjemný běh na hladkém, ale i 
drsném povrchu.

The rubber 
compounds 

of the wheels had been 
especially designed from 

experienced rubber 
manufacturers for 
our use.  The high 
quality aluminum alloy 
rims are permanently 

connected by a special 
selected vulcanization 

process with the tire rubber. 
Due to the continuous develop-
ment with athletes of different 
Nordic disciplines SRB has set up 
specialized rubber compounds. 
The SRB wheels are available in 
medium, medium special and fast 
speed. The wheels are similar 
marked with „M”, “MS” and „F“. 
The heat, which is generated by 
running, is dissipated optimally by 
a special cooling geometry of the 
alloy rims. The used ingredients of 
the mixtures provide a very high 
mileage, are very resistant abra-
sion, vibration-damping and offer 
a high non-slip safety standard 
for dry and wet road surfaces, 
which means always an optimum 
grip. Therefore we guarantee a 
very comfortable and absorbing 
running on very smooth and rough 
surfaces.

SRB-Koleček  |  SRB-Wheels

PREM
IUM-RAD D100X24
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SRB Technologie / SRB Technology

Unikátní hliníkový rám SRB byl 
speciálně vyvinut pro potřeby 
špičkových kolečkových lyží. 
Interakcí optimalizované 
geometrie a speciální 
slitiny bylo možné 
výrazně snížit 
sílu stěny. 
Výsledkem je 
velká úspora 
hmotnosti 
kolečkových 
lyží. Rám je 
tvrdý a poddajný 
jako lyže. Vlastnosti Flex-Holmes 
(flexibilní rám)  jsou tak jasně 

překročeny. 
Umožňuje optimální a podobný po-

cit jako při 
lyžování. 
Rám 

SRB 
pohlcuje 
vibrace 

způsobené 
drsným 

povrchem vozovky 
a umožňuje pohodlnou 

jízdu na kolečkových lyžích 
na každém asfaltu.

The unique SRB aluminum frame 
has been specially developed for 
the requirements of a high-end 
roller ski. Through the interaction 
of an optimized geometry and a 
special alloy, the wall thickness 
could be significantly reduced. Re-
sult is an enormous weight saving. 
The frame is torsionally stiff and 
yielding like a ski.  The properties 
of Flex-Holmes are thus clearly 
exceeded. It enables an optimal 
and similar skiing feeling. The SRB 
frame absorbs vibrations caused 
by rough road surfaces, enabling a 
joint-friendly and highly comforta-
ble roller ski on every asphalt.

Patentovaná technologie 
dvoukřídlého rámu od značky SRB 
umožňuje optimální a rovnoměrné 
rozložení tlaku po celém rámu, což 
má za následek velmi vysokou 
podobnost s lyžemi. Skládá se z 

velmi lehkého hliníku, 
který se používá 

v leteckém průmyslu. 
Má stejné vlastnosti a pevnost jako 
ocel. 
Speciální geometrie zaručuje vyso-
kou úroveň bezpečnosti při velké 
rychlosti v zatáčkách a sjezdech. 

Použitím dvoukřídlého rámu s 
většími průměry kol je těžiště rámu 
výrazně sníženo, což umožňuje 
podstatně lepší ovládání.

The patent-pending 2-wings 
technology by SRB enables an 
optimal and uniform pressure 
distribution on the whole frame, 
resulting in a very high resem-
blance to skis. 

It consists of very light alumini-
um, which is used in the aircraft 
industry and has the characteri-
stics and strengths of steel. The 
special geometry guarantees a 

high level of safety at high 
speeds on curves and slopes. 
By using cranked wings with 
larger wheel diameters, the 

focus of the frame decreased 
significantly and allows a  a much 
better handling.

SRB-uchycení koleček (křídla)  |  SRB-Wing

Rám SRB na kolečkových lyžích Premium-Line je navíc vybaven
NIS profilem. Díky velmi pokročilé pětiosé technologii vám SRB nabízí možnost
namontovat letní vázání Xcelerator NNN přímo na rám bez přídavné desky. To vám
ušetří spoustu vrtání, protože vázání může být fixováno přímo na rámu lyže. Vázání
lze upravit dopředu nebo dozadu podle vašich potřeb, tak jako je to obvyklé v zimě.
Všechna ostatní běžná vázání lze též namontovat.

The SRB-frame 
is additionally 
equipped on the 
roller ski of the 
Premium-Line with 
the NIS-profile. 
Thanks to the 
special work of a 
high-tech 5-axis 
machine SRB offers you the possibility to mount the Xcelerator NNN summer 
bindings directly on the frame without additional adapter plate. This saves you a 
lot of drilling, because the binding can be pushed and fixed directly on the frame. 
As is usual in winter, the binding can be adjusted forwards or backwards according 
to your needs.  All other common bindings still can be mounted as well.

SRB-Rám  |  SRB-Holm

Brzda
calf brake

Luftbereifung
pneumatic tyre

Premium-Rad
premium wheel
 

SRB-Koleček  |  SRB-Wheels

SRB-HOLM/FRAME NIS-PROFIL/FRAME

SRB
Schwinge/Wings

NIS Alu-Profil   |  NIS alu-profil

Skating

Classic

 
Sada s anténkou
antenna set
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SR01+ SR02+ CR07+ CR05+ KR01 KR02+ SR04+ SR05+ CR06+ XRS01 XRS02 XRS03 XRS06 XRS07 JR04+ JR05 RS01 RC02

Produktová řada /
product line

Premium-Line Performance-Line Cross-Line Junior-Line Race-Line

Charakteristika  
produktu /
product 
characteristics

• Špičkové sportovní vybavení vyvinuté ve spolupráci se
  světovými šampióny
• Po mnohaletém vývoji a testování máme všechny skvělé
  vlastnosti značky SRB spojené do jedné kolečkové lyže
• Lze si vybrat různé tvrdosti kol
• Všechny modely jsou k dispozici ve dvou exkluzivních
  barvách nebo v karbonovém provedení

•  Highend sports equipment developed with world 
 champions for toplevel athletes
•  many years of development and endurance tests
•  All SRB feature united in one roller ski
•  various rubber compounds of the wheels selectable
•  all models available in two exclusive colors or 
 carbon design

• Zaměřené na nejdůležitější  
  vlastnosti
• Tato řada má ultralehký rám
• Všechny modely jsou v  
  černé barvě 

•  ocused on the most 
 important features
•  ultralight and comfortable
 SRB frame
•  all models in fine black

• První volba pro všechny aktivity na asfaltových  
  silnicích i mimo ně a to díky velmi pohodlným  
  pneumatikám
• Tato řada je ideální pro drsné terény a lesní  
  cesty    

•  The first choice for all activities on and off  
 asphalt roads
•  thanks to pneumatic tires very good comfort   
 and ideal for rough terrain and forest roads

Kolečkové lyže 
jsou přizpůsobeny 
mladým sportovním 
hvězdám. Na těchto 
kolečkových lyžích 
se lze učit od prvního 
kroku lyžařskou 
techniku a také si 
užít i zábavu.

Skiroller specially 
adapted to the 
youngstars that 
can be taught 
from the first step 
on technique and 
fun

• Maximální rychlost,   
  tuhost, přesnost a  
  snadná ovlada- 
  telnost

•  Maximum speed,  
 rigidity, precision  
 and driveability
•  FIS rule Compli-  
 ant

Cílová skupina /
target group

• Vrcholoví sportovci v běžeckém lyžování, biatlonu a  
  severské kombinaci
• Národní tymy, špičkoví sportovci, junioři a mladé sportovní  
  hvězdy
• Ambiciózní amatérští sportovci   

•  Top athletes in cross-country skiing, biathlon and 
 nordic combined
•  National teams, topathletes, juniors and youngstars
• ambitious amateur sportsmen

• Motivovaní amatérští
  sportovci
• Zákazníci vnímající cenu
• Kluby a sportovní skupiny

•  motivated amateur 
 sportsmen
• price-conscious customers
• Clubs and sports groups

• Off-road jezdci, volnočasoví nebo příležitostní
  sportovci
• Zábavné akce a to i pro děti
• Jako alternativní trénink pro zimní sportovce

•  off-roader, leisure or casual sportsmen
•  „Just for Fun“ actions and children
•  as an alternative training for winter athletes

Děti (do 12  let) Children (up to 12 
years)

• Závody na
  kolečkových lyžích
• Rychlostní trénink

•  Rollski competi-  
 tions
•  speed training

Běžecká technika /
running technique

Skating Klassik Kombi Skating Klassik Kombi Skating Skating Klassik Skating Klassik

Strana / page 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Denise Herrmann
Biatlon
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Product-Overview

SR01+ SR02+ CR07+ CR05+ KR01 KR02+ SR04+ SR05+ CR06+ XRS01 XRS02 XRS03 XRS06 XRS07 JR04+ JR05 RS01 RC02

Produktová řada /
product line

Premium-Line Performance-Line Cross-Line Junior-Line Race-Line

Charakteristika  
produktu /
product 
characteristics

• Špičkové sportovní vybavení vyvinuté ve spolupráci se
  světovými šampióny
• Po mnohaletém vývoji a testování máme všechny skvělé
  vlastnosti značky SRB spojené do jedné kolečkové lyže
• Lze si vybrat různé tvrdosti kol
• Všechny modely jsou k dispozici ve dvou exkluzivních
  barvách nebo v karbonovém provedení

•  Highend sports equipment developed with world 
 champions for toplevel athletes
•  many years of development and endurance tests
•  All SRB feature united in one roller ski
•  various rubber compounds of the wheels selectable
•  all models available in two exclusive colors or 
 carbon design

• Zaměřené na nejdůležitější  
  vlastnosti
• Tato řada má ultralehký rám
• Všechny modely jsou v  
  černé barvě 

•  ocused on the most 
 important features
•  ultralight and comfortable
 SRB frame
•  all models in fine black

• První volba pro všechny aktivity na asfaltových  
  silnicích i mimo ně a to díky velmi pohodlným  
  pneumatikám
• Tato řada je ideální pro drsné terény a lesní  
  cesty    

•  The first choice for all activities on and off  
 asphalt roads
•  thanks to pneumatic tires very good comfort   
 and ideal for rough terrain and forest roads

Kolečkové lyže 
jsou přizpůsobeny 
mladým sportovním 
hvězdám. Na těchto 
kolečkových lyžích 
se lze učit od prvního 
kroku lyžařskou 
techniku a také si 
užít i zábavu.

Skiroller specially 
adapted to the 
youngstars that 
can be taught 
from the first step 
on technique and 
fun

• Maximální rychlost,   
  tuhost, přesnost a  
  snadná ovlada- 
  telnost

•  Maximum speed,  
 rigidity, precision  
 and driveability
•  FIS rule Compli-  
 ant

Cílová skupina /
target group

• Vrcholoví sportovci v běžeckém lyžování, biatlonu a  
  severské kombinaci
• Národní tymy, špičkoví sportovci, junioři a mladé sportovní  
  hvězdy
• Ambiciózní amatérští sportovci   

•  Top athletes in cross-country skiing, biathlon and 
 nordic combined
•  National teams, topathletes, juniors and youngstars
• ambitious amateur sportsmen

• Motivovaní amatérští
  sportovci
• Zákazníci vnímající cenu
• Kluby a sportovní skupiny

•  motivated amateur 
 sportsmen
• price-conscious customers
• Clubs and sports groups

• Off-road jezdci, volnočasoví nebo příležitostní
  sportovci
• Zábavné akce a to i pro děti
• Jako alternativní trénink pro zimní sportovce

•  off-roader, leisure or casual sportsmen
•  „Just for Fun“ actions and children
•  as an alternative training for winter athletes

Děti (do 12  let) Children (up to 12 
years)

• Závody na
  kolečkových lyžích
• Rychlostní trénink

•  Rollski competi-  
 tions
•  speed training

Běžecká technika /
running technique

Skating Klassik Kombi Skating Klassik Kombi Skating Skating Klassik Skating Klassik

Strana / page 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Specifikace / Overviw 
technical data
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If only the best is good enough. The SR01+ is 
a roller ski for training and competitions that 
has been developed with top athletes. It is 
characterised by best conduct, safest descent 
performance and a high similarity to skis. The 
wheel diameter of 100 millimeters guaran-
tees absolutely smooth running. The centre of 
gravity has been lowered by the use cranked 

swing arms to achieve a better handling. 
Through the special developed rubber com-
pound, the wheels ensure a high mileage, very 
good absorption and optimal traction, even 
on a wet runway. Therefore the safety of the 
athlete is always guaranteed.  The SR01+ is 
the training device of many Olympic and world 
champions.

4 of 5 stars

SRB-HOLM/FRAME SRB
Schwinge/Wings

NIS-PROFIL/FRAME

SR01+ jsou kolečkové lyže vhodné pro trénink 
i závody. Tyto lyže byly vyvinuty ve spoluprá-
ci s těmi nejlepšími sportovci. Vyznačují se 
nejlepší ovladatelností, jsou nejbezpečnější při 
sjezdech a mají vysokou podobnost s jízdou 
na běžeckých lyžích. Průměr kola 100 mm 
zaručuje absolutně hladký chod. Těžiště bylo 
sníženo pomocí klikových otočných ramen, aby 

se dosáhlo lepší ovladatelnosti. Díky speciálně 
vyvinuté pryžové směsi zajišťují kolečka hodně 
najetých kilometrů, velmi dobré tlumení a 
optimální přilnavost i na mokré dráze. Proto 
je vždy zaručena bezpečnost sportovce. Na 
kolečkových lyžích SR01 + trénují a závodí 
mnozí olympijští a světoví šampioni.

Rozvor kol:
wheelbase:

620 mm

Průměr kola: 
wheel diameter:

100 mm

Šířka kola:
wheel width:

24 mm

Max. váha sportovce:
max. athletes weight:

90 kg

Barva:
available colours:

  

Adaptabilní kola:
available rubber compounds:

M, MS, F



SR02+ SkatePREMIUM-LINE

SRB Skiroller-Barthelmes • www.ski-roller.de • exkl. Importeur LISSPORT s.r.o. • www.lissport.cz

Pi
ct

ur
es

 m
ay

 d
iff

er
 fr

om
 th

e 
pr

od
uc

t. 

Pi
ct

ur
es

 m
ay

 d
iff

er
 fr

om
 th

e 
pr

od
uc

t.

7

The SR02+ Skate Flex ensures a soft and sen-
sitive footprint movement. Through the very 
good vibration reducing characteristics of this 
roller ski, a very comfortable running and ski 
similar feeling is provided, especially on rough 
runways. The wheel diameter of 100 millime-
ters guarantees absolutely smooth running. 
The centre of gravity has been lowered by the 

use of cranked swing arms to ensure tilt-proof 
and stable running. Through the specifically 
developed rubber compound, the wheels 
ensure a high mileage, very good absorption 
and optimal traction, even on a wet runway. 
Therefore the safety of the athlete is always 
guaranteed.

SR02+ Skate Flex zajišťuje měkký a příjemný 
pohyb. Má velmi dobré vlastnosti. Tlumené 
vibrace zajišťují velmi pohodlný a příjemný pocit 
běhu jako na lyžích a to i na drsném povrchu. 
Průměr kola 100 mm zaručuje absolutně hladký 
chod. Těžiště bylo sníženo pomocí klikových 
otočných ramen, aby se předešlo špatné 
stabilitě sportovce a jízda byla hladká a plynulá. 

Díky speciálně vyvinuté pryžové směsi zajišťují 
kolečka vysoký nájezd kilometrů, velmi dobré 
tlumení a optimální přilnavost i na mokré dráze. 
Proto je vždy zaručena bezpečnost sportovce. 

Rozvor kol:
wheelbase:

620 mm

Průměr kola: 
wheel diameter:

100 mm

Šířka kola:
wheel width:

24 mm

Max. váha sportovce:
max. athletes weight:

90 kg

Barva:
available colours:

  
Adaptabilní kola:
available rubber compounds:

M, MS, F
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The CR07+ Classic has been developed 
together with top athletes in recent years. It is 
the best training and competition roller ski for 
the classic technique that SRB has ever built 
and has what it need to become a reference 
product in the market. The newly tuned SRB 
wheel with a wheel diameter of 70 mm and a 
width of 45 mm offers excellent handling cha-

racteristics. The CR07+ Classic has a low cen-
ter of gravity, the best guiding qualities needed 
for classic running and provides a unique 
direct feeling on the foot. The wings made of 
high-strength aluminum are manufactured in 
a complex process, are extremely durable and 
very stiff, that ensures a safe downhill behavi-
or even on winding roller ski tracks.

4 of 5 stars

Gumová směs Komfort „C“ je nyní k dispozici jako super měkká
verze, ideální pro horské a drsné cesty.

Comfort rubber compound „C“  now available as super soft version, 
ideal for mountainroads and rough runways.

Model CR07+ Classic byl vyvinut v posledních
letech ve spolupráci s nejlepšími sportovci.
Jedná se o nejlepší tréninkové a závodní
kolečkové lyže pro klasickou techniku, jaké
kdy SRB vyrobila a májí vše co je potřeba, aby
se staly referenčním modelem na trhu. Nově
vyladěné kolečko SRB s průměrem kola 70 mm
a šířkou 45 mm nabízí vynikající jízdní  

vlast-nos-ti.
CR07+ Classic má nízké těžiště a nejlepší
vodící vlastnosti potřebné pro klasický běh,
poskytuje jedinečný pocit. Křídla vyrobená z
vysoce pevného hliníku jsou vyráběna složitým
způsobem, jsou extrémně trvanlivá a velmi
tvrdá, což zajišťuje bezpečné chování při sjezdu
a to i na větrných úsecích.

Rozvor kol:
wheelbase:

720 mm

Průměr kola: 
wheel diameter:

70 mm

Šířka kola:
wheel width:

45 mm

Max. váha sportovce:
max. athletes weight:

90 kg

Barva:
available colours:

  
Adaptabilní kola:
available rubber compounds:

M, C
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The CR05+ Classic is the new star of our 
skiroller portfolio. The new development com-
bines state-of-the-art technology with years 
of experience, creating an unprecedented 
driving experience. The special Flex frame with 
natural wood core and several fiber & carbon 
layers ensures a high level of cushioning and 
comfort and at the same time torsionally stiff 
for fast cornering. The solid-forged aluminum 

wingarms also contributes this and distingu-
ishes it from other models. A kick behavior 
similar to a cross-country ski is self-evident. 
The CR05+ uses the newly tuned SRB wheel 
with a wheel diameter of 70 mm and a width 
of 45 mm. Especially with the Comfort rubber 
compound, it is the ideal skiroller for everyday 
use on all routes, bike paths and even rough 
asphalt streets.

CR05+ Classic je novinka našeho portfo-
lia kolečkových lyží. Nový vývoj kombinuje 
nejmodernější technologii s dlouholetými 
zkušenostmi a vytváří tak jedinečný zážitek z 
jízdy. Speciální rám Flex s jádrem z přírodního 
dřeva a několika vrstvami vláken z uhlíku 
zajišťuje vysokou úroveň odpružení, pohodlí a 
současně tvrdost pro rychlé zatáčení. K tomu 
přispívají také kovaná hliníková ramena, která 

se odlišují od ostatních modelů. Podobné cho-
vání jako při jízdě na lyžích je samozřejmostí. 
Pro model CR05+ se používá nově vyvinuté 
kolečko SRB o průměru 70 mm a šířce 45 mm. 
Speciální gumová směs Comfort z nich činí 
ideální kolečkové lyže pro každodenní použití 
na všech trasách, cyklotrasách a dokonce i po 
asfaltových silnicích.

Rozvor kol:
wheelbase:

720 mm

Průměr kola: 
wheel diameter:

70 mm

Šířka kola:
wheel width:

45 mm

Max. váha sportovce:
max. athletes weight:

90 kg

Barva:
available colours:

  
Adaptabilní kola:
available rubber compounds:

M, C
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The combined-roller ski KR01 Kombi Alu has 
been developed for athletes, who prefer the 
skating technique but want to run in classical 
technique occasionally. Without the antenna-
wheel the KR01 Kombi Alu is a fully adequate 
and versatile skating roller ski. By few and 
simple steps the antenna-set with the guide 
wheel is mounted and the KR01 Kombi Alu 
turns into a classical technique roller ski with 
excellent guideway and running characteri-
stics. The wheel diameter of 100 mm ensures 
absolutely smooth running. The centre of 

gravity has been lowered by the use of angled 
side wings to allow tilt-resistant and resilient 
running. Because of the wide corner radius at 
the wheels these combined-roller skis can be 
easily navigated through every bend or turn. 
Advantages of the KR01 Kombi Alu are to be 
found in its usage for the skating technique. 
The return stop is mounted at the front wheel. 
For heavier athletes, the KR01 can be sup-
plied in strong version. The antenna set is not 
included in the scope of delivery. If needed it 
can be additionally ordered as accessory.

4 of 5 stars

SRB
Schwinge/Wings

Kombinovaná kolečková lyže KR01 Kombi Alu
byla vyvinuta pro sportovce, kteří preferují
bruslařskou techniku, ale chtějí občas běžet i
klasickou technikou. Bez kolečka na anténce je
KR01 Kombi Alu plně adekvátní a všestranná
kolečková lyže. Pomocí několika jednoduchých
kroků lze namontovat anténu s vodicím
kolečkem a KR01 Kombi Alu se změní na kla-
sickou lyži s vynikajícími vlastnostmi klasického
běhu. Průměr kola 100 mm zajišťuje absolutně
hladký chod. Těžiště bylo sníženo použitím

šikmých bočních křídel, aby došlo k plynulému
a hladkému běhu. Díky širokému poloměru kol
lze tyto kombinované lyže snadno ovládat ve
všech zatáčkách.
Výhody KR01 Kombi Alu lze nalézt i v jeho
použití pro bruslení. Zpětná zarážka je namon-
tována na předním kole. Pro těžší sportovce
může být KR01 dodáván i ve vyztužené
verzi. Anténní sada není součástí dodávky. V
případě potřeby ji lze dodatečně objednat jako
příslušenství.

Rozvor kol:
wheelbase:

620 mm

Průměr kola: 
wheel diameter:

100 mm

Šířka kola:
wheel width:

35 mm

Max. váha sportovce:
max. athletes weight:

90 kg

Silná konfigurace až do:
strong-konfiguration up to:

120 kg

Barva:
available colours:

  
Adaptabilní kola:
available rubber compounds:

M

Anténní kolo se standardně nedodává.
The antenna-wheel is not 

supplied as standard.
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Produkttext engl.: SRB has with the combi 
ski roller with a wheel diameter of 100mm 
unique features and already received some 
awards and test victories. Without the 
antenna-wheel the KR02+ is a fully adequate 
and versatile skating roller ski. By few and 
simple steps the antenna-set with the guide 
wheel is mounted and the Kombi-Flex 100 
turns into a classical technique roller ski with 
excellent guideway and running characteristics. 

The big wheel diameter ensures absolutely 
smooth running. The centre of gravity has 
been lowered by the use of angled side wings 
to allow tilt-resistant and resilient running. 
Very high vibration-reducing characteristics 
allow a comfortable running with optimal trac-
tion, even on rough surfaces. Front wheel with 
integrated reverse lock.  The antenna set is 
not included in the scope of delivery. If needed 
it can be additionally ordered as accessory.

SRB má kombinované kolečkové lyže s koly o 
průměru 100 mm. Ty mají speciální a jedinečné 
vlastnosti a již obdržely několik ocenění a vyhrály 
mnoho testů. Bez anténního kolečka je KR02 
zcela adekvátní a všestranná kolečková lyže na 
bruslení. Pomocí několika jednoduchých kroků 
lze namontovat anténu s vodicím kolečkem a 
Kombi-Flex 100 se změní na klasickou lyži s 
vynikajícími vlastnostmi klasického běhu. Velký 
průměr kola zajišťuje absolutně hladký chod. 

Těžiště bylo sníženo použitím šikmých bočních 
křídel, aby došlo k plynulému a hladkému 
běhu. Velmi dobré vlastnosti tlumení vibrací 
umožňují pohodlnou jízdu s optimální trakcí, a 
to i na drsných površích. Je zde přední kolo s 
integrovaným zpětným zámkem. Anténní sada 
není součástí dodávky. V případě potřeby ji lze 
dodatečně objednat jako příslušenství.

Rozvor kol:
wheelbase:

620 mm

Průměr kola: 
wheel diameter:

100 mm

Šířka kola:
wheel width:

35 mm

Max. váha sportovce:
max. athletes weight:

90 kg

Barva:
available colours:

  
Adaptabilní kola:
available rubber compounds:

M

Anténní kolo se standardně nedodává.
The antenna-wheel is not 

supplied as standard.
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SR04+ je model, se kterým si můžete užít 
bruslení od samého začátku. Je to velmi vhodný 
model pro sportovce začátečníky, kteří se 
právě učí bruslit. Díky nízkému těžišti a 24 mm 
širokým kolům je zaručeno bezpečné bruslení. 

Rám vyrobený z hliníku s práškovým nástřikem 
je velmi lehký, ale stále pevný. Budete od 
začátku spokojeni a uchváceni.

The SR04+ is a model you can enjoy skating 
with from the very beginning. It is a very suita-
ble model for athletes, who are just about to 
learn skating. Because of its low centre of gra-
vity and the 24 millimetre wide wheels, safe 

skating is guaranteed. The bar, consisting of 
powder-coated aluminium, is very light but still 
solid and torsion-free. This ensures enthusiasm 
from the beginning.

SRB-HOLM/FRAME

Rozvor kol:
wheelbase:

600 mm

Průměr kola: 
wheel diameter:

80 mm

Šířka kola:
wheel width:

24 mm

Max. váha sportovce:
max. athletes weight:

90 kg

Barva:
available colours:

    

PERFORMANCE-LINE
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The SR05+ is a model for the ambitious 
casual runner. It impresses with smoothness 
and gives the athlete highest stability on the 
roller ski due to the 100 mm wheels and the 
lowered center of gravity. The frame, consi-

sting of powder-coated aluminium, is very light 
but still solid and torsion-free. Thus a correct 
running technique training is possible and you 
will be successful. 

SR05+ je model pro ambiciózní rekreační 
běžce. Přesvědčí Vás svou plynulostí, čemuž 
napomáhá snížené těžiště a kolečka o průměru 
100 mm. Při jízdě na kolečkových lyžích spor-
tovec dosáhne vysoké stability. Rám vyrobený 

z hliníku s práškovým nástřikem je velmi lehký, 
ale stále pevný. Tím pádem je možné se snad-
no a rychle naučit správnou běžeckou techniku.

SRB-HOLM/FRAME

Rozvor kol:
wheelbase:

600 mm

Průměr kola: 
wheel diameter:

100 mm

Šířka kola:
wheel width:

24 mm

Max. váha sportovce:
max. athletes weight:

80 kg

Barva:
available colours:
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CR06 + byl vyvinut speciálně pro vyznavače
klasického běžeckého stylu. Má lehký a
pružný hliníkový rám, který je modelován jako
lyže. Nízké těžiště a široká kontaktní plocha
pryžových kol zaručují stabilní jízdu. Díky větší

vzdálenosti koleček od sebe dochází k lepšímu
přenosu síly do asfaltu. Tyto klasické lyže jsou
vhodné pro každodenní jízdu. Zpětná zarážka je
namontována na předním kole.

The CR06+ was been developed especially 
for athletes of the classic technique. He has 
a light and flexible aluminum bar, which is 
modeled like a ski. The low center of gravi-
ty and the wide seating face of the rubber 

wheels guarantee tilt-resistant running. Due to 
its bigger wheel distance it allows full power 
transmission on the ground and so it becomes 
the perfect everyday-classic-roller. The return 
stop is mounted at the front wheel.

SRB-HOLM/FRAME

Rozvor kol:
wheelbase:

700 mm

Průměr kola: 
wheel diameter:

80 mm

Šířka kola:
wheel width:

38 mm

Max. váha sportovce:
max. athletes weight:

80 kg

Barva:
available colours:
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vyvinuta pro velmi drsný terén. Na kolečková 
lyže se montuje vázáními SNS nebo NNN, 
které jsou běžně používané na kolečkových 
lyží.  Vázání poskytuje sportovci optimální 
jízdní komfort. Zde lze použít běžné lyžařské 
boty. Kolečkové lyže jsou vhodné pro nerovné 

nebo drsné silnice, ale také do parků a lesních 
cest. Díky pneumatikám je dosaženo ideáln-
ího tlumení. Hliníkové ráfky zaručují 100% 
soustřednost a nejvyšší stabilitu. Na požádání 
lze na tento model namontovat zpětný zámek. 
XRS01 může být také dodán s brzdou SRB pro 
bezpečné zpomalení.

The XRS01 Cross Skate has been developed 
for quite rough terrain. Equipped with the 
usual SNS- or NNN-bindings that are known 
from the normal roller skis, it provides optimal 
running comfort for the athlete. Usual skiboots 
can be used here. It is recommendable for 
uneven or rough roads, but also parks and 

forest paths. Because of the pneumatic tyres 
an ideal damping is achieved. The aluminium 
rims guarantee a 100% concentricity and 
highest stability. On request a reverse lock can 
be mounted on this model. The XRS01 can 
also be delivered with the SRB calf-brake for 
safe and specific deceleration.

SRB
Schwinge/Wings

Rozvor kol:
wheelbase:

610 mm

Průměr kola: 
wheel diameter:

150 mm

Šířka kola:
wheel width:

30 mm

Max. váha sportovce:
max. athletes weight:

90 kg

Silná konfigurace až do:
strong-konfiguration up to:

120 kg

Barva:
available colours:
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Model CrossRate XRS02 je založen na modelu 
XRS01 a je vyvinut pro velmi drsný terén. Jeho 
vázání na přezky umožňuje sportovci běžet se 
svými konvenčními sportovními nebo dokonce 
sportovně/městskými botami a zároveň zažít 
bezpečný a optimální pocit z jízdy na kolečkových 
lyžích. XRS02 je vhodný pro dobré lesní cesty a 
nerovné nebo drsné silnice. Bezpečná a pohodlná 

jízda z kopce je vždy zaručena díky lýtkové brzdě 
na obou stranách. Je to ideální model pro lyžařské 
školy a půjčovny lyží, protože není potřeba žádná 
speciální obuv. Rychlo-zavírací vázání SRB je 
nastavitelné na délku a šířku boty a poskytuje tak 
maximální flexibilitu. Na požádání lze na tento 
model namontovat zpětný zámek.

SRB
Schwinge/Wings

Rozvor kol:
wheelbase:

610 mm

Průměr kola: 
wheel diameter:

150 mm

Šířka kola:
wheel width:

30 mm

Max. váha sportovce:
max. athletes weight:

90 kg

Silná konfigurace až do:
strong-konfiguration up to:

120 kg

kompatibilní velikosti bot:
compatible shoe sizes:

36 - 50

Barva:
available colours:

  

The XRS02 Cross Skate is based on the 
XRS01 and is developed for quite rough 
terrain. Its innovative buckle binding ena-
bles the athlete to run with his conventional 
sports- or even casual shoes while expe-
riencing a safe and optimal feeling. The 
XRS02 is recommendable for good forest 
paths and uneven or rough roads. Through 

to both sides calf-brakes an always safe 
and comfortable downhill is ensured. This 
is the ideal model for ski schools and ski 
rentals, because there are no special shoes 
required. The SRB-developed click-fast-
binding is adjustable in length and width 
to the shoe of the sportsmen and thus 
provides maximum flexibility. 
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Cross skate XRS03 je krátká verze modelu
XRS02. S těmito kolečkovými lyžemi lze vyrazit
i do náročného terénu. Jsou vhodné jak pro
dospělé, tak pro děti a dorost.
Možná to znáte z inline bruslí, že se chcete vydat

i mimo asfaltovou cestu. S těmito kolečkovými
lyžemi zábava nekončí na zpevněných tratích.
Dopřejte si tuto zkušenost spolu s vašimi dětmi a
kolečkovými lyžemi XRS03 Cross Skate SRB!

The XRS03 Cross Skate is the short version of 
the XRS02. It is especially suitable for difficult 
terrain due to its shorter wheelbase. That´s why 
it can be used by children and teenagers too. 
Many know this from the inline skate and do 

not have to adapt, except to the new driving 
pleasure, which does not end at the end of the 
paved track. Treat you and your children this 
experience - skating with the XRS03 Cross 
Skate of SRB!

SRB
Schwinge/Wings

Rozvor kol:
wheelbase:

525 mm

Průměr kola: 
wheel diameter:

150 mm

Šířka kola:
wheel width:

30 mm

Max. váha sportovce:
max. athletes weight:

90 kg

Silná konfigurace až do:
strong-konfiguration up to:

120 kg

kompatibilní velikosti bot:
compatible shoe sizes:

35 - 48

Barva:
available colours:
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Pro bruslení nejsou téměř žádné limity! Díky vývoji
vstupujeme do nových a nepředvídaných dimenzí.
Nové modely XRS06 a XRS07 jsou zde. Na základě
osvědčených modelů XRS02 a XRS03 jsme vybavili
kolečkové lyže koly o rozměrech 200 x 50 mm a 
neexistují zde žádná omezení.
Kolečkové lyže jsou vyšší a stabilní, a to díky
50 mm širokým kolům. Nazujte si pohodlně

kolečkové lyže a začněte bruslit v terénu, na
loukách, v lesích, a zažijte si svobodu. Dlouhá
konstrukce XRS06 zajišťuje hladký chod. Značka
SRB otevřela nové dveře a zcela nové oblasti pro
vyznavače bruslení, kteří dříve nebyli přístupní
našemu mottu: „Jediným limitem jsi ty sám!“

SRB
Schwinge/Wings

Rozvor kol:
wheelbase:

610 mm

Průměr kola: 
wheel diameter:

200 mm

Šířka kola:
wheel width:

50 mm

Max. váha sportovce:
max. athletes weight:

90 kg

Silná konfigurace až do:
strong-konfiguration up to:

120 kg

kompatibilní velikosti bot:
compatible shoe sizes:

38 - 50

Barva:
available colours:

  

There are nearly no limits to skating! Because of 
the new development of SRB we are entering new 
and unforeseen dimensions. The new cross roller 
models XRS06 and XRS07 are there. Based on 
the proven XRS02 and XRS03 models we have 
equipped this one with a 200 x 50 mm wheel and 
there is no limit. Large ground clearance and a 
still extreme stability because of the 50 mm wide 
wheel. Finally! Put your cross roller comfortably on 

at home and immediately start skating, outside in 
the terrain, through woods and meadows, enjoying 
freedom. That is the future of skating. The XRS06 
also has the proven smoothness due to the long 
bar design. SRB has opened a new door and 
completely new areas for skaters that could not be 
passable yet – true to our motto: “ Your only limit 
is you !”
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Pro bruslení nejsou téměř žádné limity! Díky
vývoji vstupujeme do nových a nepředvídatelných
dimenzí. Nové modely XRS06 a XRS07 jsou
zde. Na základě osvědčených modelů XRS02
a XRS03 jsme vybavili kolečkové lyže koly o
rozměrech 200 x 50 mm a neexistují zde žádná
omezení. Kolečkové lyže jsou vyšší a stabilní, a to
díky 50 mm širokým kolům. Nazujte si pohodlně

kolečkové lyže a začněte bruslit v terénu, na
loukách, v lesích, a zažijte si svobodu. Dlouhá
konstrukce XRS06 zajišťuje hladký chod. Značka
SRB otevřela nové dveře a zcela nové oblasti pro
vyznavače bruslení, kteří dříve nebyli přístupní
našemu mottu: „Jediným limitem jsi ty sám!“

SRB
Schwinge/Wings

Rozvor kol:
wheelbase:

525 mm

Průměr kola: 
wheel diameter:

200 mm

Šířka kola:
wheel width:

50 mm

Max. váha sportovce:
max. athletes weight:

90 kg

Silná konfigurace až do:
strong-konfiguration up to:

120 kg

kompatibilní velikosti bot:
compatible shoe sizes:

34 - 45

Barva:
available colours:

  

The XRS07 Cross Skate is the short 
version of the XRS06. It is especially sui-
table for difficult terrain due to its shorter 
wheelbase. That´s why it can be used by 
children and teenagers too. Many know this 
from the inline skate and do not have to 

adapt, except to the new driving pleasure, 
which does not end at the end of the pa-
ved track. Treat you and your children this 
experience - skating with the XRS07 Cross 
Skate of SRB!
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The JR04+ Junior Skate is a skating-roller 
especially developed for children. Due to its 
low center of gravity and 24 mm wheels this 
model is particularly suitable for beginners. 

The shortened powder-coated aluminum bar is 
very light and allows thereby a correct running 
technique training and better handling.

JR04+ Junior Skate jsou kolečkové lyže 
speciálně vyvinuté pro děti. Díky nízkému těžišti 
a 24 mm širokým kolům jsou vhodné zejména 
pro začátečníky. Kratší rám, vyrobený z hliní-

ku, s práškovým nástřikem, je velmi lehký a 
umožňuje tak správný nácvik běžecké techniky 
a je lépe ovladatelný.

SRB-HOLM/FRAME

Rozvor kol:
wheelbase:

530 mm

Průměr kola: 
wheel diameter:

80 mm

Šířka kola:
wheel width:

24 mm

Max. váha sportovce:
max. athletes weight:

60 kg

Barva:
available colours:
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JUNIOR-LINE JR05 Junior Classic
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Robustní JR05 Junior Classic jsou klasické 
kolečkové lyže vyvinuté speciálně pro děti a 
začátečníky. Zkrácený hliníkový rám je velmi 
lehký a umožňuje tak správný trénink běžecké 
techniky a lepší manipulaci. Anténa s vodicím 
kolečkem je velmi účinná u tréninku techniky 

běhu již od prvního tréninku. Tato kolečková 
lyže je vhodná také pro začínání s bruslařskou 
technikou. Zpětná zarážka je namontována na 
předním kole. Sada antén je součástí dodávky.

The robust JR05 Junior Classic is a classic 
roller ski, especially developed for children and 
beginners. The shortened powder-coated alu-
minum bar is very light and allows thereby a 
correct running technique training and better 
handling. The antenna with the guide wheel is 

very effective to develop an advanced running 
technique from the very first training. This 
roller ski is also suitable for first skating units. 
The return stop is mounted at the front wheel. 
The antenna set is included in the scope of 
delivery.

Rozvor kol:
wheelbase:

500 mm

Průměr kola: 
wheel diameter:

80 mm

Šířka kola:
wheel width:

38 mm

Max. váha sportovce:
max. athletes weight:

60 kg

Barva:
available colours:
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RS01 speed skate jsou speciálně vyvinuté 
vysokorychlostní závodní kolečkové lyže.
Se vzdáleností kol 530 milimetrů splňují 
požadovaná kritéria pro závodění. Pomocí 
hliníkového rámu s práškovým nástřikem a 
tvrdých PU koleček o průměru 100 mm můžete 

dosáhnout nejvyšší rychlosti. Naše hliníkové 
ráfky zaručují 100% soustřednost a nejvyšší 
stabilitu. Díky speciálnímu složení červené PU 
směsi má kolečková lyže RS01 dostatečnou 
přilnavost i za mokra.

The RS01 speed skate is an especially develo-
ped high speed racing roller ski for the roller 
ski scene. With a wheel distance of 530 mil-
limeters it meets the required racing criteria. 
Through its powder-coated aluminium bar and 
the hard PU-wheels with a diameter of  

100 mm, you can reach
top speeds. Our high precision turned alumini-
um rims guarantee a 100% concentricity and 
highest stability. By the special composition of 
the red PU-mixture, the RS01 speed skate has 
a sufficient traction, even on wet road tracks.

4 of 5 stars

Rozvor kol:
wheelbase:

530 mm

Průměr kola: 
wheel diameter:

100 mm

Šířka kola:
wheel width:

24 mm

Max. váha sportovce:
max. athletes weight:

80 kg

Barva:
available colours:

  
Adaptabilní kola:
available rubber compounds:

PU 
červené



RC02 Race Speed Classic RACE-LINE
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The RC02 speed classic has been especially 
developed for the racing scene. As its wheel 
distance is very large, an optimal leg control 
is provided. Through its light, torsion- free but 
still solid powder-coated aluminium bar and 
the PU-wheels with a diameter of 80 mm the 

athlete reaches top speeds. The RC02 comes 
with an integrated reverse lock for the rear 
wheel and thus provides full power transmis-
sion onto the ground. For wet conditions the 
RC02 can be upgraded with an additional 
reverse lock for the front wheel.

Kolečková lyže RC02 klasik byla vyvinuta 
speciálně pro závodění. Protože je vzdálenost 
kol velká, je zajištěno optimální ovládání. 
Díky pevnému a lehkému hliníkovému rámu s 
práškovou barvou a PU koly o průměru 80 mm, 
dosahuje sportovec nejvyšší rychlosti. RC02 

je dodáván s integrovaným zpětným zámkem 
zadního kola a zajišťuje tak plný přenos síly 
na zem. Při mokrých podmínkách lze RC02 
vylepšit dalším zámkem předního kola.

Rozvor kol:
wheelbase:

700 mm

Průměr kola: 
wheel diameter:

80 mm

Šířka kola:
wheel width:

38 mm

Max. váha sportovce:
max. athletes weight:

80 kg

Barva:
available colours:

  
Adaptabilní kola:
available rubber compounds:

PU červené
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Přehled produktů 
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SR01+ SR02+ CR07+ CR05+ KR01 KR02+ SR04+ SR05+ CR06+ XRS01 XRS02 XRS03 XRS06 XRS07 JR04+ JR05 RS01 RC02

Rozvor kol / axial distance  (in mm) 620 620 710 720 620 620 600 600 700 610 610 525 610 525 530 500 530 700

Průměr kola / wheel diameter  (in mm) 100 100 70 70 100 100 80 100 80 150 150 150 200 200 80 80 100 80

Šířka kola / wheel width  (in mm) 24 24 45 45 35 35 24 24 38 30 30 30 50 50 24 38 24 38

Hmotnost jedné lyže / weight per roller  (in g) 915 910 910 1050 1050 1020 660 760 975 1450 2360 2310 2700 2650 640 1020 850 1130

Max. váha sportovce / max. athletes weight (in kg) 90 90 90 90 90 90 90 80 80 90 90 90 90 90 60 60 80 80

Silná konfigurace až do / strong-konfiguration up to (in kg) 120 120 120 120 120 120

Gumové směsi SRB • • • • • • •

SRB technologie křídel / wing-technology • • • • • • • • • • • •

SRB Rám • • • • • • •

NIS Profil • • •

Ko
lo 

/ w
he

el

Střední (M) / medium • • • • • • • • • • •

Střední speciál (MS) / medium special • • •

Rychlé (F) / fast • •

Komfort (C) / fast soft • •

Rychlost PU červená/oranžová  / speed PU red/orange • •

Pneumatika / pneumatic tyre • • • • •

Ba
rv

a 
rá

m
u 

/ D
ek

or
fra

m
e 

co
lor

 / 
de

co
r

modrá / blue • • • • • • • •

červená / red •

fialová / violet • • (•)

černá / black • • • • • • •

Karbon / carbon • • •

Volitelná sada s anténkou / antenna set optional • • inkl.

Volitelná brzda / brake optional • • • • • • • • • • inkl. inkl. inkl. inkl. • • • •

Zpětná zarážka / return stop M přední/ C zadní M přední/ C zadní přední / front přední / front přední / front (•) přední / front zadní / back

Strana / page 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
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Product-Overview

SR01+ SR02+ CR07+ CR05+ KR01 KR02+ SR04+ SR05+ CR06+ XRS01 XRS02 XRS03 XRS06 XRS07 JR04+ JR05 RS01 RC02

Rozvor kol / axial distance  (in mm) 620 620 710 720 620 620 600 600 700 610 610 525 610 525 530 500 530 700

Průměr kola / wheel diameter  (in mm) 100 100 70 70 100 100 80 100 80 150 150 150 200 200 80 80 100 80

Šířka kola / wheel width  (in mm) 24 24 45 45 35 35 24 24 38 30 30 30 50 50 24 38 24 38

Hmotnost jedné lyže / weight per roller  (in g) 915 910 910 1050 1050 1020 660 760 975 1450 2360 2310 2700 2650 640 1020 850 1130

Max. váha sportovce / max. athletes weight (in kg) 90 90 90 90 90 90 90 80 80 90 90 90 90 90 60 60 80 80

Silná konfigurace až do / strong-konfiguration up to (in kg) 120 120 120 120 120 120

Gumové směsi SRB • • • • • • •

SRB technologie křídel / wing-technology • • • • • • • • • • • •

SRB Rám • • • • • • •

NIS Profil • • •

Ko
lo 

/ w
he

el

Střední (M) / medium • • • • • • • • • • •

Střední speciál (MS) / medium special • • •

Rychlé (F) / fast • •

Komfort (C) / fast soft • •

Rychlost PU červená/oranžová  / speed PU red/orange • •

Pneumatika / pneumatic tyre • • • • •

Ba
rv

a 
rá

m
u 

/ D
ek

or
fra

m
e 

co
lor

 / 
de

co
r

modrá / blue • • • • • • • •

červená / red •

fialová / violet • • (•)

černá / black • • • • • • •

Karbon / carbon • • •

Volitelná sada s anténkou / antenna set optional • • inkl.

Volitelná brzda / brake optional • • • • • • • • • • inkl. inkl. inkl. inkl. • • • •

Zpětná zarážka / return stop M přední/ C zadní M přední/ C zadní přední / front přední / front přední / front (•) přední / front zadní / back

Strana / page 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
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Pro bezpečnou přepravu kolečkových lyží 
SRB doporučujeme používat originální 
vak na kolečkové lyže SRB. Jeden pár 
kolečkových lyží lze přepravovat s maximální 
ochranou.

  

For the safe transport of your SRB roller 
skis we recommend the original SRB roller 
ski bag. One pair of roller skis can be trans-
ported with maximum protection. 

Vaky na přepravu válečků  |  Roller ski transport bags

Vázání  |  bindings
Oficiální licencovaný distribuční 
partner Rottefella
Officially licensed Rottefella
distributions partner

Rottefella Xcelerator

Rottefella NNN Rollskibindung

Salomon SNS Pilot Equipe Skate

Rottefella NNN Xcelerator vázání pro kolečkové lyže 
Skating / Classic
Profil NIS na našich prémiových kolečkových lyžích umožňuje 
montáž tohoto vázání a pohybovat s ním dle potřeby. Výs-
ledkem rychlé instalace je minimální výška nad rámem 
kolečkových lyží a velká úspora hmotnosti. Toto vázání je 
kompatibilní s Fischer Turnamic. 

Rottefella NNN vázání pro kolečkové lyže Skating/ Classic
Šroubavatelné vázání je speciálně vyvinuté pro použití na 
kolečkové lyže. Toto vázání je kompaktibilní s Fiscer Turnamic.

Vázání Salomon SNS Pilot Equipe pro kolečkové lyže 
Skate je
velice lehké závodní vázání vhodné pro kolečkové lyže a 
podání maximálního výkonu. Kompaktibilní na všechny boty, 
které mají podešev SNS Pilot.

Salomon Profil Equipe Classic
Vázání Classic Race pro profilové a Pilot boty. Kompatibilní se 
všemi kolečkovými lyžemi.

Rottefella NNN Xcelerator Roller ski 
Skating BSR-2 / Classic BCR-2
The NIS profile on our premium roller skis allows the 
mounting this binding directly and move as usual, at your 
own request. The result of the quick installation is a minimal 
height over the roller and a huge weight saving. Turnamic 
compatible. 

Rottefella NNN Roller ski binding 
Skating BSR-3 / Classic  BCR-3
Binding for screwing specially developed for use with roller 
skis. Turnamic compatible.

Salomon SNS Pilot Equipe Skate BSS-1
Maximum power and control in a lightweight skate race 
binding. Compatible with all roller skis and SNS Pilot shoes.

Salomon Profil Equipe Classic BCS-1
The Classic Race binding for profile- and pilot-shoes. 
Compatible with all roller skis.

Crossroller XRS01 / XRS02 / XRS03 
SRB-HW-022-CS

Skating-Skiroller SRB-HW-001-SR

Salomon Profil Equipe Classic

Classic- / Kombi-Skiroller SRB-HW-001-CR

Crossroller XRS06, XRS07 
SRB-HW-002-XR
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Telová brzda |  Calf-brake

Lýtková brzda byla vyvinuta, pro 
zajištění pocitu bezpečí při jízdě 
a umožnila řízené zastavení. 
Brzda se ovládá bezpečně a 
snadno jemným stlačením nohy 
dopředu a stabilizací horní části 
těla. Brzdu lze ideálně přizpůsobit 
specifickým potřebám a velikosti 
nohy sportovce. Proto lze každý 
sjezd bezpečně zvládnout. 
Lýtková brzda může být použita 
v Premium a Cross-Line řadě s 
hliníkovou rukojetí a přidruženou 
technologií postranních křídel a 
všemi kolečkovými lyžemi v řadě 
Performance Line.

The calf-brake has been develo-
ped to ensure a safe feeling on 
a roller ski and to allow a con-
trolled stop. By pushing one foot 
slightly forward while stabilizing 
the upper part of the body, the 
brake is safely applied. 
It can be adjusted ideally to the 
specific needs and foot size of 
the athlete. Therefore every 
downhill can be mastered safely. 
The calf-brakes are applicable 
within the premium- and cross-
line on an aluminium bar and 
the associated side wings and all 
rollers of the Performance-line.

Nejlepší sportovci trénují na kolečkových lyžích 
SRB. Od biatlonu, běžeckého lyžování až po severskou 
kombinaci. / Top athletes train on Ski-Roller

Miriam Gössner
Biatlon

Luise Kummer
Biatlon

Victoria Carl
Běžecké lyžování

Denise Herrmann
Biatlon

Benedikt Doll
Biatlon

Eric Frenzel
Severská kombinace
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Profesionální vybavení  |  Professional-Equipment

SRB-Structure-tools

V741 V742 V743 V744LGHZV721 V701 V711 V731

    with special coating and geometries from the         
              World Cup service teams!

Structural devices 
               with and without 
                  drive also as 
                   a professional set

Magazine
for biathlon air guns

SRB Ski-Roller-Barthelmes
Arno Barthelmes Zella-Mehlis GmbH
Albrechtsgarten 5
D-98544 Zella-Mehlis / Germany
Tel.: +49 (0) 36 82 - 4693551 
Fax: +49 (0) 36 82 - 40 09 07
E-Mail: info@ski-roller.de
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LISSPORT sro
Nový Svět 350
512 46 HARRACHOV
Tel .: +420 481 311 820
Mobile: +420 724 106 609
Email: info@lissport.cz

 www.srbkoleckovelyze.cz 


